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Naloge in odgovornosti:

Organizacija:

Delovno mesto:
Naloge in odgovornosti:

Mednarodna organizacija za migracije – International Organization for
Migration (Ljubljana)
(avgust 2021–v teku)
Projektna asistentka
- Projekta s področja vključevanja migrantov in odziva na epidemijo
COVID-19.
- Kontaktna oseba za Displacement Tracking Matrix (DTM)
PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (Ljubljana)
(maj 2016–december 2019; zunanja sodelavka od 2020)
Strokovna sodelavka/Zunanja sodelavka (od 2020)
Vodja projektov na področju otrokovih pravic s poudarkom na migrantskih
otrocih in otrocih brez spremstva (financerji: Evropska komisija, UNICEF Refugee
and Migrant Response, Zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike
(ZDA)/Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani). Kontaktna oseba za sodelovanje v
evropski mreži Eurochild. Sodelovanje pri organizaciji študijskega obiska pilotne
skupine državnega preventivnega mehanizma Tadžikistana v Sloveniji (v
koordinaciji Varuha človekovih pravic) (v sodelovanju s Helsinki Foundation for
Human Rights, Poljska, 2017).
Članica Medresorske delovne skupine za Program za otroke (2019–2021);
namestnica članice Medresorske delovne skupine za vzpostavitev sistemske
oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva (2019–2021);
članica Državnega preventivnega mehanizma (ki deluje pod okriljem Varuha
človekovih pravic). Sodelovanje v delovni skupini UNHCR za vključevanje
starosti, spola in raznolikosti (2016–2017).
Pridobivanje sredstev (projektne prijave), PR (upravljanje spletnih strani in
Facebook strani).
SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
(Ljubljana)
(oktober 2014–avgust 2021; maj 2016–december 2019 – skrajšan delovni
čas)
Sodelavka za zagovorništvo in informiranje/vodja projektov
Vodja projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega
učenja in migracij (financerji: Evropska komisija, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, CIVICUS).
Strokovna mentorica v projektih »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (2018)
in »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (2017), v sodelovanju s Fakulteto
za družbene vede Univerze v Ljubljani kot vodilnim partnerjem (financer: Javni
štipendijski,
razvojni,
invalidski
in preživninski
sklad
Republike
Slovenije/Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije).
Namestnica člana Sveta globalne mreže Forus (2021). Zagovorniške aktivnosti
(cilji trajnostnega razvoja, mednarodno razvojno sodelovanje, zaščita beguncev
in integracija tujcev). Urednica razvojnega časopisa Slogopisa, ki izhaja štirikrat
letno v 1.000 izvodih in je poslan odločevalcem, akademikom, nevladnim
organizacijam ter knjižnicam. Podpora Koordinaciji NVO na področju azila,
migracij in begunstva (od julija 2015). Pobudnica in organizatorka Tedna

dobrodošlice v Sloveniji (november 2016; september 2018 – ob podpori
Veleposlaništva ZDA v Ljubljani).
Pridobivanje sredstev (projektne prijave), PR (upravljanje spletnih strani in
družbenih omrežij – Facebook, Twitter).
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Slovenska filantropija (Ljubljana)
(julij–december 2020; september–december 2021)
Zunanja sodelavka
Članica projektne ekipe, ki je koordinirala pripravo Priročnika za zakonite
zastopnike otrok brez spremstva (financer: UNHCR).
Election-Watch.EU (Ljubljana)
(2019–2022)
Nacionalna koordinatorka za Slovenijo (prostovoljno delo)
Sodelovanje pri spremljanju volitev v Evropski parlament (2019) s strani civilne
družbe. Nacionalni prispevek k hitri oceni vpliva epidemije COVID-19 na volitve
v Evropi (maj 2020). Nacionalni prispevek k primerjalni študija o pravicah oseb
z oviranostmi na volitvah v Evropski parlament (2022).
Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za demokratične
institucije in človekove pravice (ODIHR) (Ljubljana)
(maj–junij 2018)
Asistentka volilne analitičarke
Podpora Misiji za oceno predčasnih parlamentarnih volitev v Sloveniji 2018 kot
asistentka volilne analitičarke; podpora pri analizi nacionalnega volilnega
sistema, sodelovanje z deležniki, prevajanje v angleški jezik, zapisniki, logistična
in administrativna podpora.
Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za demokratične
institucije in človekove pravice (ODIHR) (Ljubljana)
(oktober 2017)
Asistentka pravnega analitika/analitičarke financiranja kampanj
Podpora Skupini strokovnjakov za predsedniške volitve v Sloveniji 2017 kot
asistentka pravnega analitika in analitičarke financiranja kampanj; podpora pri
analizi nacionalnega volilnega sistema, sodelovanje z deležniki, prevajanje v
angleški jezik, zapisniki, logistična in administrativna podpora.
Junior Chamber International (Bruselj, Belgija)
(september 2014–december 2015)
Koordinatorka pobude (Y)Our Future v Sloveniji (prostovoljno delo)
Vodja kampanje za pobudo (Y)Our Future v Sloveniji, organizacija dogodkov, ki
naslavljajo brezposelnost mladih v Sloveniji, PR, upravljanje družbenih omrežij.
Društvo za Združene narode za Slovenijo (Ljubljana)
(marec 2008–v teku)
Članica izvršnega odbora (od 2011)/predsednica mladinske sekcije (2011–
2015)/vodja projektov (prostovoljno delo)
Vodja ozaveščevalnih projektov o človekovih pravicah in trajnostnem razvoju
(financerji: Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, Slovenska nacionalna komisija za
UNESCO, Mestna občina Ljubljana, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Central European Initiative), koordinatorka skupine prostovoljcev (marec 2010–
februar 2015), organizacija dogodkov, PR, pridobivanje sredstev, upravljanje s
spletnimi stranmi in družbenimi omrežji.
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ljubljana)

(september 2013, september 2014)
Prostovoljka na Strateškem forumu Bled (prostovoljno delo)
Organizacijska podpora in protokol na konferenci na visoki ravni.

Delovno mesto:
Naloge in odgovornosti:
Organizacija :

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju (Belgija)
(maj–julij 2013)
Stažistka
Urejanje vsebine spletnih strani in družabnih omrežij, priprava depeš, poročil in
analiz, pomoč pri organizaciji kulturnih dogodkov in sprejemov, udeležba na
sestankih, pomoč pri konzularnih zadevah in gospodarski diplomaciji, prevajanje.

Delovno mesto:
Naloge in odgovornosti:

Organizacija:

Center za mednarodne odnose, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana)
(november 2011–februar 2012)
Lektorica (študentsko delo)
Jezikovni pregled znanstvenih besedil.

Delovno mesto:
Naloge in odgovornosti:
Organizacija:

Ministrstvo za okolje in prostor (Ljubljana)
(marec 2011)
Protokol (študentsko delo)
Protokol na konferenci na ministrski ravni (Alpska konferenca)

Delovno mesto:
Naloge in odgovornosti:
Organizacija:

Fakulteta za družbene vede (Ljubljana)
(oktober 2007–september 2008)
Študentka tutorka (prostovoljno delo)
Študentka tutorka za program dodiplomskega študija Mednarodnih odnosov

Delovno mesto:
Naloge in odgovornosti:

IZOBRAZBA
Pridobljena stopnja:

VI/2. (univerzitetna izobrazba)

Naziv:

Diplomantka mednarodnih odnosov (UN), Zoisova
štipendistka

Fakulteta:

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Naziv programa:

Joint program for Sustainability Leadership (september
2017–avgust 2018)

Fakulteta:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

V teku:

Magistrski študij diplomacije, Fakulteta za družbene
vede Univerze v Ljubljani

Gimnazija:

1. gimnazija v Celju; Zoisova štipendistka

USPOSABLJANJA
KONFERENCE
November
2021

Julij 2020

IN

2020–januar Digital and Media Literacy for NGOs Training Program
(financer programa: Zunanje ministrstvo ZDA; izvajalec
programa: World Learning v sodelovanju z Digital
Communication Network South-East Europe in Univerzo
Aristotle v Thessaloniki)
Govorka na uradnem stranskem dogodku Političnega
foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju “Whole of
Society for a Decade of Action” v organizaciji Action for

Sustainable Development, Forus in Civil
Partnership for Development Effectiveness

Society

April 2020

Govorka na
civil society
challenging
Sustainable
2030

spletnem seminarju “Promoting effective
engagement with SDG implementation in
times” v organizaciji Forus, Action for
Development, TAP Network in Together

Avgust – september 2019

Young Bled Strategic Forum “Youth as a (Future)
(Re)source” (Bled) v organizaciji Ministrstva za zunanje
zadeve in Centra za evropsko prihodnost

Maj 2019

2019 Glion Human Rights Dialogue “Towards 2026:
Perspectives on the future of the Human Rights Council”
(Chardonne, Švica) v organizaciji Swiss Federal
Department of Foreign Affairs in Universal Rights
Group

Marec 2019

Usposabljanje in uvajalni seminar o orodju Sveta
Evrope za oceno participacije otrok v organizaciji
Inštituta RS za socialno varstvo in Sveta Evrope
(Ljubljana)

Januar 2019

Mednarodno usposabljanje trenerjev »MigratED:
Migrations and Human Rights Enhanced through
Technology in Education« v organizaciji GVC – Gruppo di
Volontariato Civile (Bologna, Italija)

Marec 2018

International Visitors Leadership Program; program
Zunanjega ministrstva ZDA o integraciji beguncev
(Washington, Riverside, CA, Dallas, TX, Detroit, MI,
ZDA)
Študijski obisk, ki se ga je udeležilo 5 strokovnjakov s
področja zaščite in integracije beguncev iz Slovenije, je
ponudil vpogled v ameriški program trajne preselitve
beguncev.

Junij 2017

Usposabljanje »Identification and Referral for
Assistance and Protection of Child (Potential) Victims of
Trafficking in Human Beings« (Ljubljana) v organizaciji
Mednarodne organizacije za migracije (IOM)

Maj 2017

Delavnica »Istanbulska konvencija kot orodje za
preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v
družini« (Ljubljana) v organizaciji Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sveta
Evrope

Maj 2017

Delavnica o Standardnih operativnih postopkih za
spolno nasilje in nasilje po spolu (Ljubljana) v
organizaciji Visokega komisariata ZN za begunce
(UNHCR)

April–junij 2017

Usposabljanje »Migration Policy in an European
Context« (Budimpešta, Madžarska/Dunaj, Avstrija) v
organizaciji School of Public Policy – Central European
University
Sodelovanje na usposabljanju o temeljnih vidikih migracij
v Evropi in evropski migracijski politiki – vprašanja, ki
izhajajo iz dinamike sodobnih migracij (vključno z nedavno
begunsko krizo), integracijske zmogljivosti EU ter držav
članic EU, spreminjajoča se arhitektura upravljanja
migracij na globalni ravni in odgovornost deležnikov na
regionalni ter lokalni ravni.

Oktober 2016

Usposabljanje »Best practices in Integration of
Migrants in line with OSCE Commitments« (Ljubljana) v
organizaciji Ministrstva za notranje zadeve, Urada OVSE
za demokratične institucije in človekove pravice in
Mirovnega inštituta

Avgust 2016

Forum on Refugee Integration and Resettlement
(Bratislava, Slovaška) v organizaciji World Learning in
Human Rights League in ob podpori U.S. State
Department Professional Fellows program
29 nevladnih organizacij iz Češke, Madžarske, Poljske,
Romunije, Slovenije in Slovaške je oblikovalo priporočila za
slovaško predsedstvo EU na področju azila, migracij in
vključevanja.

Junij 2016

Usposabljanje za krepitev zmogljivosti praktikov na
področju zaščite otrok (Ljubljana) v organizaciji UNICEF
in Child Protection Hub for South East Europe

Marec–april 2016

Capacity Building for NGOs Working with Refugee
Communities
Professional
Fellow
(Adana,
Turčija/Washington, Miami, Cleveland, ZDA), program
Zunanjega ministrstva ZDA
Udeležba na študijskem obisku, ki se ga je udeležilo 16
predstavnikov nevladnih organizacij iz Osrednje in
Vzhodne Evrope ter ki je ponudil vpogled v program trajne
preselitve beguncev v ZDA in situacijo v Turčiji. V okviru
programa sem en teden spoznavala program za trajno
preselitev in namestitev beguncev pri International
Rescue Committee v Miamiju.

September 2015

Vrh ZN za sprejem Agende 2030 za trajnostni
razvoj/Generalna skupščina ZN (New York, ZDA)
Predstavnica slovenske civilne družbe na plenarnem
zasedanju Generalne skupščine ZN na visoki ravni, ki je
sprejela cilje trajnostnega razvoja; udeležbo na vrhu kot del
uradne vladne delegacije.

November 2014

EU Integration Forum (Barcelona, Španija) v organizaciji
Robert Bosch Stiftung
Udeležba na forumu na temo brezposelnosti mladih;
pobuda Robert Bosch Stiftung, ki združuje več kot 100
mladih iz vseh držav članic EU.

September 2014

Spletno usposabljanje »Global Education: The Human
Rights Dimension«, nosilca: North-South Centre of
Council of Europe in The Network University
Sodelovanje na seminarju o globalnem učenju,
izobraževanju o človekovih pravicah in projektnem
upravljanju

Marec–april 2013

Regional Academy on the UN/ACUNS Conference (Dunaj,
Avstrija)
Sodelovanje na seminarju o OZN, projektno raziskovalno
delo v skupini, povezovanje mladih

Januar 2013

Spletno usposabljanje »United Nations Protocol«,
nosilec: United Nations Institute for Training and
Research (UNITAR)
Sodelovanje v spletnem seminarju o protokolu v ZN,
projektno delo

Maj–junij 2012

Youth Cooperation and Project Seminar (Dunaj,
Avstrija) v organizaciji UNYAnet in Akademisches Forum
für Auβenpolitik
Sodelovanje na ustanovnem srečanju UNYANET
(zastopanje Mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo),
seminar o projektnem delu in mladinskih projektih

Avgust 2011

Internationaler Sommerkurs der Universität Augsburg
(Augsburg, Nemčija)
Intenzivno učenje nemškega jezika s poudarkom na
konverzaciji, projektno delo

VEŠČINE
Znanje tujih jezikov:

Računalniške veščine:
Osebnostne lastnosti:

Angleščina (raven C2)
Nemščina (raven B2)
Hrvaščina (srednja raven/osnovne veščine pisanja)
Ruščina (osnovna raven)
Španščina (osnovna raven)
Microsoft Office, družbena omrežja (Facebook, Twitter), Wordpress
spletne strani
Odgovornost, natančnost, usmerjenost k cilju, odlične organizacijske
sposobnosti, prilagodljivost, skupinsko delo, komunikacijske spretnosti,
samoiniciativnost, občutek za pravičnost.

PUBLIKACIJE




Adriana Aralica in Andreja Slomšek (2011): »Indija: Ujeta v precep:
“Izbiraš lahko prijatelje, ne moreš pa izbirati sosedov«. V … Pax Franca,
Pax Britannica, Pax Americana, Pax Sinica: primerjalna analiza zunanje
politike velikih sil in držav s hitro rastočimi gospodarstvi, ur. Ana Bojinović
Fenko, str. 156–68. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Aralica, Adriana et al. (2012): Vidik človekovih pravic glede naravne in
kulturne dediščine: Vloga UNESCO. Ljubljana: Društvo za ZN za Slovenijo.

























Aralica, Adriana et al. (2013): Več prostora za vode – Publikacija ob
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013. Ljubljana:
Društvo za ZN za Slovenijo.
Aralica, Adriana et al. (2014): Mladi in Organizacija združenih narodov.
Ljubljana: Društvo za ZN za Slovenijo.
Aralica, Adriana (2016): Društva za Združene narode kot zagovorniki in
kritično oko Organizacije združenih narodov. Teorija in praksa 62 (3),
777–94.
Soavtorica nacionalnega prispevka o podpori žrtev mučenja, ki zaprosijo
za mednarodno zaščito, v okviru projekta »Access to early protection and
rehabilitation services right on arrival in the EU« (ACESO); nosilec
projekta: Hungarian Helsinki Committee (2016).
Aralica, Adriana et al. (2017): Cilji trajnostnega razvoja: prihodnost, ki jo
želimo. Ljubljana: Društvo za ZN za Slovenijo.
Soavtorica nacionalnega prispevka za usmerjeno študijo Evropske
migracijske mreže o nezakonitem zaposlovanju državljanov tretjih držav
v EU; naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve/Nacionalna kontaktna
točka Evropske migracijske mreže (2017).
Soavtorica nacionalnega prispevka za usmerjeno študijo Evropske
migracijske mreže »Pristopi držav članic EU na področju urejanja statusa
mladostnikov brez spremstva, ki so državljani tretjih držav«; naročnik:
Ministrstvo za notranje zadeve/Nacionalna kontaktna točka Evropske
migracijske mreže (2018).
Soavtorica nacionalnega prispevka za usmerjeno študijo Evropske
migracijske mreže »Vključevanje državljanov tretjih držav na trg dela«;
naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve/Nacionalna kontaktna točka
Evropske migracijske mreže (2018).
Soavtorica nacionalnega prispevka za usmerjeno študijo Evropske
migracijske mreže »Spremembe v pritoku prosilcev za azil v obdobju
2014–2016: odziv držav članic«; naročnik: Ministrstvo za notranje
zadeve/Nacionalna kontaktna točka Evropske migracijske mreže (2018).
Soavtorica nacionalnega prispevka o prenosu Direktive 2012/29/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi
minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev
kaznivih dejanj v slovenski pravni red; naročnik: Milieu Ltd/Evropska
komisija (2018).
Soavtorica nacionalnega poročila o migracijah, trajnostni in
izobraževanju o razvoju v Sloveniji; v okviru evropskega projekta
InterCap; naročnik: Zavod GLOBAL (2018).
Soavtorica poročila o uresničevanju 10. cilja trajnostnega razvoja
(izkoreninjanje neenakosti) v Sloveniji; v okviru evropskega projekta
Trajnostna Evropa za vse; naročnik: Zavod POVOD (2018).
Soavtorica nacionalnega prispevka za usmerjeno študijo Evropske
migracijske mreže »Vpliv vizumske liberalizacije na ciljne države«;
naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve/Nacionalna kontaktna točka
Evropske migracijske mreže (2019).
Prispevek k poročilu “Empowering Civil Society for National Reporting
and Action on SDG16” (TAP Network, Forus in Asia Development
Alliance),
2019.
URL:
https://tapnetwork2030.org/wpcontent/uploads/2019/07/Empowering-Civil-Society-for-NationalReporting-and-Action-on-SDG16.pdf.
Prispevek v publikaciji “Globalno državljanstvo in multimedija: Smernice
za učitelje_ice in izobraževalce_ke”, pripravljene v okviru projekta





















#MigratED,
2019.
URL:
https://sloga-platform.org/wpcontent/uploads/2021/06/ME_Guidelines_SI.pdf.
Prispevek h končnemu poročilu civilnega opazovanja volitev ElectionWatch.EU
v
Evropski
parlament,
maj
2019.
URL:
https://www.wahlbeobachtung.org/wpcontent/uploads/2019/09/election-watch-eu-eam-ep-2019-finalreport-160919.pdf.
Soavtorica pregleda politik “Forced Migration at the Intersection of
Development Cooperation and Refugee Admissions in Europe”,
pripravljenega v okviru projekta "Faces of Migration" (naročnik: Zavod
POVOD), 2020.
Prispevek – študija primera v poročilu “Realising the Potential of Goal 16
of the 2030 Agenda to Promote and Protect Civic Space” (Forus in Asia
Development
Alliance),
2020.
URL:
https://www.forusinternational.org/en/pdf-detail/75882-realizing-the-potential-of-goal16-to-promote-and-protect-civic-space.
Prispevek v poročilu Election-Watch.EU o hitri oceni vpliva COVID-19 na
volitve
v
Evropi,
april
2020.
URL:
https://www.wahlbeobachtung.org/wpcontent/uploads/2020/04/election-watch.eu_ra-covid19-report_30april-2020.pdf.
Prispevek v poročilu "Implementing the Child Participation Assessment
Tool in Slovenia", ki so ga pripravili Inštitut RS za socialno varstvo,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Svet
Evrope,
2020.
URL:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/druzina/CPATREPORT-Slovenia.pdf.
Urednica poročila NVO o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v
Sloveniji 2020 “Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani”,
Platforma SLOGA, 2020. URL: https://www.sloga-platform.org/wpcontent/uploads/2020/09/POROC%CC%8CILO-NVO_ENG_NET.pdf.
Aralica, Adriana (2021): Globalno učenje za vzgojo strpnih globalnih
državljank in državljanov. V: #Ostanidoma - Migracije, begunci in Covid19, ur. Simona Zavratnik in Sanja Cukut Krilić, Frontier 169, str. 143–149.
URL:
https://www.sloga-platform.org/wpcontent/uploads/2021/02/Ostanidoma_NET.pdf.
Prispevek k Forus Barefoot Guide: Future Convergence – Cultivating
Practices on Collaboration for Social Change (2021). URL:
https://www.forus-international.org/en/pdf-detail/77173-futureconvergence-cultivating-practices-of-collaboration-for-social-changethe-forus-barefoot-guide.
Nacionalna kontaktna točka za poročilo “The Road to Equality: How do EU
Member States Address Inequalities through International Cooperation”,
CONCORD
Europe
(2022).
URL:
https://concordeurope.org/resource/the-road-to-equality/.
Nacionalni prispevek k “Comparative Study of Persons with Disabilities'
Rights
in
European
Elections”,
2022.
URL:
https://www.wahlbeobachtung.org/wpcontent/uploads/2022/05/edf_hr_report_issue_6_2022_compressed.pdf.

